Justícia i Pau demana aturar l'activitat militar a
Ucraïna
Dm, 25/01/2022 per Catalunya Religió

(CR) “La violència, la dissuasió des de les armes i la provocació en un conflicte mai
no són la solució”. És una de les crides que ha fet la Comissió general de Justícia i
Pau davant l'escalada del conflicte a Ucraïna que afecta als interessos entre la
Unió Europea, els Estats Units i Rússia. En el comunicat recorden que “el diàleg i
la negociació són els únics camins per a la recerca de la pau”.
Justícia i Pau fa una crida perquè cada part implicada recuperi “el sentit comú”
cercant punts de trobada i espais per al diàleg sense línies vermelles que dificultin
les negociacions. Ha demanat que “s'estableixi un full de ruta que alleugi les
tensions bel·licistes i es paralitzi qualsevol activitat militar i futurs conflictes”.
En la mateixa línia, el comunicat expressa la necessitat de treballar per una
desescalada en les provocacions i per aturar les sancions que dificulten la situació.
D'aquesta manera, poder “iniciar un camí que condueixi a la concòrdia”.
L'organització també fa una crida perquè des de l'OTAN es donin suport a
polítiques de pau i d'entesa. Finalment, Justícia i Pau demana que els governs
europeus “es distanciïn de l'alineament dels interessos de les potències i
promoguin la convivència a Europa”.
Justícia i Pau advoca per la fi de les guerres, del negoci de les armes, la indústria
armamentística i per la pau entre els pobles perquè està segura que “qualsevol
conflicte bèl·lic té conseqüències impredictibles” i, sobretot, “un alt cost en vides
humanes, alhora que genera ruptures difícils de superar”.
El Papa demana una jornada de pregària per la pau
L'entitat s'ha situat també al costat de la pregària que el papa Francesc va fer
aquest diumenge després de l'Angelus. Va demanar per “l'estimada Ucraïna i tot el
seu poble, perquè les tensions que l'envolten es resolguin mitjançant un diàleg
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internacional seriós i no amb les armes”. En la mateixa línia, el Papa va demanar
una jornada de pregària per la pau a Ucraïna el 26 de gener.
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